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PRESENTACIÓ.

El projecte «Som Artistes» es tracta d´una iniciativa que pretén provocar el plaer i la satisfacció dels
xiquets i les xiquetes, creant un ambient de joc i diversió on cada un dels integrants es mostre tal i
com és.

Durant el desenvolupament del projecte es realitzaran diverses activitats artístiques. Treballarem l
´expressió plàstica, la musical, la corporal i la lingüística. Aquest conjunt d´activitats permetran als
xiquets i les xiquetes, enriquir el seu vocabulari, entrenar la imaginació i la creativitat, conèixer-se a
si  mateix  a  nivell  extern  i   intern,i  sobretot  afavorir  les  relacions  amb els  demés  companys  i
companyes, ja que la comunicació i l´expressió són els pilars cabdals d´aquesta proposta.

La família també jugarà un paper fonamental en el transcurs del projecte. Com educadora pretenc
que les famílies acudisquen a les nostres classes qualsevol dia que els abellisca i que participen i
juguen en nosaltres. D´afegitó, la educadora 
s´encarregarà de comunicar a les famílies qualsevol anècdota que observe en classe i  considere
important. Extraescolars i família també han d´anar de la mà.

JUSTIFICACIÓ.

Cal  dir,  que hui en dia les famílies nombroses són prou escasses.  Existeix un gran nombre de
famílies amb un sol fill o filla. La majoria dels pares i mares treballen, el que dificulta la conciliació
de la vida laboral i la familiar. Els pares i mares, amb la intenció de neutralitzar el poc temps que
dediquen als seus fills o filles,(perquè no queda altre remei), els compren tots els capritxos que
tenen. Açò el que provoca és que els xiquets i xiquetes pensen que tot el que els rodeja és seu, i a l
´hora de jugar i compartir amb els demés, aparega certa frustració, que ressolen en moltes ocasions
amb violència. 
Aquest fet, sumat a l´onada de noves tecnologies, què l´únic que els ofereixen és prémer un parell
de tecles i no els permet desenvolupar la seua imaginació ni la seua creativitat, i és més, en moltes
ocasions els incita conductes violentes.

En les activitats que anem a plantejar als joves en aquest projecte, anem a guiar  totes aquestes
conductes inadequades i violentes, i afavorir la solució de conflictes des de el respecte, el diàleg i la
no violència. 

En definitiva, el que es vol aconseguir és el següent:

-Aprendre a utilitzar el temps d´oci.
-Experimentar diferents formes d´expressió a través del joc.
-Entrenar la seua imaginació.
-Jugar amb la fantasia.
-Respectar les normes de convivència, i per tant relacionar-se de forma adequada entre ells i elles.
-Aprendre a resoldre els conflictes.
-Iniciar-se en tècniques de relaxació.
-Adquirir  nou vocabulari.
-Despertar el interès per la lectura, la pintura, el teatre i la música.
-Treballar l´expressió oral en públic.
-Perdre la por escènica.
-GAUDIR. Açò és el més important d´aquest projecte.



METODOLOGIA.

La metodologia per conduir el projecte, és globalitzadora. Açò significa que anem a treballar els
conceptes des de totes les formes d´expressió possibles, de manera que els xiquets i les xiquetes
experimenten  diferents  sensacions  d´un  mateix  concepte  (  per  exemple  el  cos  el  puc  treballar
mitjançant contes,cançons,documentals,fotografies i també movent les diferents part que el formen).
Per poder treballar la metodologia globalitzadora  tindrem en  compte:

-El moment evolutiu del grup.
-Els centres d´interés del grup.
-Els coneixements previs.
-Els aprenentatges significatius.
-L´atenció a la diversitat.
-Les agrupacions.
-Les famílies.

El paper de les famílies és important en tots els àmbits de l´educació,inclosa la no formal. Com he
dit abans, les famílies poden assistir a les classes quan vulguen i participar d´elles. A més, en Nadal
i fi de curs, sempre preparem alguna sorpresa perquè les famílies vinguen a veure-ens i compartir
una estona tots i totes junts.

Aquest projecte està destinat per xiquets i xiquetes d´infantil, els quals vulguen riure, ballar, pintar,
llegir, e interpretar altres rols.

El taller s´implementarà dos dies a la setmana, i el preu és de 25 euros al mes per xiquet o xiqueta.

«La creativitat és la intel.ligècia divertint-se»


